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  مقاله پژوهشي 

  
بر  يبهداشت ستميدر س ابتيد يآموزش خودمراقبت يهاهبرنام يابيارزش

  پيس ياساس الگو
 

  *فريبا حقاني، فرزانه شفيعي، آرش نجيمي
  

 

  چكيده
برنامه  كي يابيبا ارزش. است ريپذامكان يابيبا استفاده از ارزش به هدف يابيدست زانيو م هاتحقق آرمان، هاهبرنام يو اجرا نيتدومقدمه: 

 يابيشپژوهش حاضر با هدف ارز. برد يپدر بهبود برنامه  مؤثرعوامل  برنامه و يو هماهنگ يسازگار زانيبه م توانمي يآموزش خودمراقبت
  . انجام شد 1397سال  سيستم بهداشتي در پيس يبراساس الگو 2نوع  ابتيد يبرنامه خودمراقبت

طالعات به و اگرفت  مورد ارزشيابي قرار پيبر اساس الگوي س ابتيد يبرنامه خودمراقبت، يابيو ارزش يفيمطالعه توصدر اين  ها:روش
 اينفر از افراد مطلع  81مطالعه شامل  يجامعه آمار. ديگرد آوريجمع مباركه از استان اصفهان انشهرست از شبكه بهداشت شكل مقطعي

 سؤولمكارشناس ، هابيماريمبارزه با  مسؤول كارشناس،  انمركز بهداشت شهرست رييسشامل  ابتيد يبرنامه خودمراقبت ياجرا ريدرگ
مرد) بودند كه با روش (زن و  بهداشت يهاهمرد) و بهورزان خان (زن ويبهداشت يهاهگايسالمت مراكز و پا نيمراقب، شهرستان ريرواگيغ

 ,CIPP (Context يابيارزشاطالعات از پرسشنامه محقق ساخته اطالعات مدل  آوريجمعبه منظور . وارد مطالعه شدند يسرشمار

Input, Process and Product)  يفيوصت حاصل از پرسشنامه در دو سطح آمار يهاهداد تينها در. استفاده شدروايي و پايايي  تأييدپس از 
  . شد ليو تحل هيتجز طرفهيك انسيو وار رسونيپ يهمبستگ بيضر، مستقل يشامل آزمون ت يو آمار استنباط

 معناداري طور به( 47/3±35/0داد درون طهحي در، 32/4±47/0 نهيزم طهيدر ح يابيارزش يهاهنمر نيانگيم پيس يبراساس الگونتايج: 
مطالعه  جينتا. )p >05/0( بود) متوسط حد از باالتر( 41/4±40/0 دادبرون طهحي در و 17/4±34/0 نديفرآ طهيدر ح، حد متوسط) از ترنييپا

 مهيداد ندرون طهيح در داد مطلوب وو برون نديفرآنه، يزم طهيدر هر سه ح پيس يبراساس الگو يابينمره ارزش نيانگيم نشان داد حاضر
   مطلوب بود.

خص برنامه به طور مستمر انجام و نقاط قوت و ضعف برنامه مش نيا يابيشود كه ارزشمي شنهاديپ يابيارزش جيبر اساس نتا :گيرينتيجه
  اصالح گردد. و
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اطالعات مربوط فراهم آوردن ، برنامه يابياز ارزش هدف
 ييو كارآ جينتا يسازنهيبرنامه به منظور به يبه اثربخش

 ها وتوان ساختار فعاليتمي يابيآن است و به كمك ارزش
. بدون )1(كرد ليو تحل هيها را تجزبرنامه يدهسازمان
ها و توانند پروژهنمي هاسازمان، مؤثر يابيارزش
 يهر برنامه يابيرا بهبود بخشند. لذا در ارز اتشانخدم

 اريبس يابيارز يهااستفاده مناسب از روش، يآموزش
بر اهداف مشترك  يابي. ارزش)2(است تيحائز اهم

كند مي يتمركز كرده و بررس يبهداشت عموم يهابرنامه
با كار انجام شده متناسب و  يگذارهيسرما زانيم ايكه آ

 نيتراز مهم يكي يابيارزش نيقابل قبول است. همچن
 يهايگيردر تصميم رانيبوده و به مد يتيريمد يابزارها

ها هبرنام يشو اثربخ تيفيك، ييحساس بهبود عملكرد اجرا
. يكي از الگوهاي ارزشيابي آموزشي )3(كندكمك مي

الگوي سيپ است. ، تيريبر مد يمبتن كرديبرخاسته از رو
برنامه را به  كي تواندينگر و جامع كه ماست كل ييالگو

، نيمراحل آغاز يو همه جانبه در تمام كيستماتيصورت س
  . )1(كند يبررس يانياجرا و پا

موجود  تيتواند وضعآن است كه مي پيس يالگو يژگيو
و هم دربعد  يريادگي -ياددهي نديرا هم در بعد فرآ

و روشن  يريزبرنامه نيمسؤول يمحصول برا يابيارزش
 نيهدف آن بهبود عملكرد برنامه است. ا نيترو مهم دينما

 آوريتا با جمع كندياندركاران برنامه كمك مالگو به دست
 ياجرا انياطالعات به صورت منظم برنامه خود را در جر

نوع  نيا قيآن اصالح كنند. از طر ياجرا انيبرنامه و در پا
از قبل  يهاهدف تيدر مورد مطلوب توانيم يابيارزش

 رمجموعهيز، پيس ي. الگو)4(شده قضاوت كرد نييتع
 رمجموعهيز ايگرا و ميگرا و تصمتيريمد يابيارز يالگو

كند تا است و كمك مي يگيردر تصميم ليتسه يالگوها
داد و برون نديفرآ، داددرون نهيمربوط به زم ماتيتصم
  . )5(بخردانه اتخاذ شود، برنامه اينظام 

 در سراسر كيمتابول يماريبترين عيبه عنوان شا ابتيد
درآمده  كياست و به صورت پاندم شيجهان رو به افزا

 از يكي ابتيد يماريكنترل ب و يريشگيپ. )6(است
آموزش با  يط مارانيآن ب است كه در يبهداشت يهاهبرنام

 تيفعال انجام، ييغذا ميرژ تي(رعا يماريابعاد مختلف ب
خود  يماريمديريت ب به امر )پامراقبت از  و يكيزيف

  . )7(پردازندمي
و  يبهداشت يروهايكه توسط ن شيي آموزهاهبرنام
اي شود بايد به گونهمي ارائه مارانيسالمت به ب نيمراقب

ادر ق يابتيد مارانيب، طراحي شوند كه بتوانند براي آينده
كه سبب  يشده به طور يخودمراقبت يبه انجام رفتارها

روزانه و انجام  يهافعاليتو انجام بهتر  هاييتواناارتقاي 
. گردد ابتيكاهش عوارض د تواناتر و ياجتماع يعملكرها
در افراد مبتال به  يخودمراقبت يهافعاليت تيرعا، به عالوه
 يدرمان يهاهنيدر كاهش هز ينقش مهم، مزمن يهابيماري
و همكارانش تحت  )Leesri(يسريل قيتحق نتايج. )8(دارد

 در يابتيد يهمگان تيريمد كي CIPPمدل  يابيعنوان ارزش
 استيدر توسعه س ياجتماع تينشان داد كه فعال، جامعه

 ارديادامه پا يتواند براموضوع مي نيمتمركز شده است و ا
درازمدت  ييبه كارآ، كوتاه مدت تيعالوه بر موفق، بودن
مطالعه  هاييافته ني. همچن)9(كمك كند يمحل يهافعاليت

 يابيتحت عنوان ارز )Green-Morris(سيمور نيگر
 كيدر  CIPPآموزش مراقبت از پا براساس مدل ياثربخش

و  يسواديكه ب نشان داد، ييمجموعه درمانگاه روستا
 اب يبه طور قابل توجه نييپا ياقتصاد-ياجتماع تيوضع

  . )10(است پا مرتبط زمراقبت ا فيدانش و عملكرد ضع
به آن  ديهربرنامه با يكه بعداز اجرا ياز مسائل مهم يكي

 .به اهداف برنامه است يابياجرا ودست تيفيك، توجه شود
 يهاهبهبود برنام بر توسعه و گذارتأثيرعوامل  نيترمهم از
داشتن  يكه برا است برنامه تيفيك نيحال اجرا تضم در
 يآن برنامه مورد بررس يستيبا تيفيك برنامه با كي

برنامه  تيفيبه ك يابيدست. )11(رديقرارگ يابيوارزش
د موار ييو شناسامكرر  يبه بررس ازين زين يخودمراقبت

اي برنامه يهرجا كه صحبت از اجرا، نقص برنامه دارد
 ييشود كه برنامه ارزش اجرامي سؤال مطرح نيا، باشد
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 قيگرو انجام دق سؤال تنها در ني؟ پاسخ ا ريخ ايدارد 
توان در مورد مي كه ستراه ا نيبوده و تنها از ا يابيارزش
  .)12(كردقضاوت  هاهنيبودن صرف هز يمنطق ايو  يدرست

از ، جامع يابيارزش كيارائه  يبرا زيحاضر ن مطالعه در 
با توجه به . ديان برنامه استفاده گرداندركاردست دگاهيد
 مسأله بزرگ كيبه عنوان  ابتيد يماريروز افزون ب وعيش

در  يكه خودمراقبت ياكنندهنييو نقش تع تيو اهم يبهداشت
 يگذاراستيسجهت ارزشيابي برنامه سالمت دارد؛ ارتقاي 

ه برنام انگيرتصميمو  رانيجهت مد جيمناسب با ارائه نتا
 يابيارز با هدفمطالعه  نيلذا ا. رسدمي به نظر يضرور

 در CIPP يالگو يابيبراساس ارزش ابتيد يخودمراقبت
  . انجام شد 1397سال  استان اصفهان شهرستان مباركه

  
  هاروش

برنامه با الهام  يابيو ارزش يفيمطالعه حاضر از نوع توص
درمان  درشبكه بهداشت و 1397درسال  CIPP ياز الگو

جامعه . انجام شداستان اصفهان  شهرستان مباركه
، نفر)1( مركز بهداشت شهرستان رييسپژوهش شامل 

 يهابيماري مسؤول، نفر)1( هابيماريمبارزه با  مسؤول
 نيمراقب، نفر)37( سالمت زن نيمراقب، نفر)1( ريرواگيغ

بهداشت زن و مرد  يهاهبهورزان خان، نفر)12( سالمت مرد
برنامه  ياجرا رينفر كه درگ 81 بالغ بر نفر)29(

پژوهش با روش ي كل جامعه. بود ابتيد يخودمراقبت
مطالعه انتخاب  هسرشماري و با توجه به معيارهاي ورود ب

كه  ياز افرادبود  ورود به مطالعه عبارت يارهايمع. شدند
 يفرد، به سؤاالت بودند ييگوپاسخو  يهمكار حاضر به

الزم به ذكر ، داشت تيمسؤولسال سابقه  كيكه حداقل 
 ريده سال اخ ابتيد ياست كه برنامه خودمراقبت

 يمجوز اخالق. ) مورد ارزشيابي قرار گرفت1397تا1386(
 يدانشگاه علوم پزشك ياخالق معاونت پژوهش تهياز كم

  . دياصفهان اخذ گرد
ساخته بر از پرسشنامه محقق هاهمنظور گردآوري داد به

پرسشنامه با  نيكه ا اساس الگوي سيپ استفاده شد

و براساس  CIPPمدل  ستينسخه چك ل نياستفاده آخر
  . )13شد( يطراح يمنابع معتبر و متون علم

و  يصور ييپرسشنامه از روا ييسنجش روا جهت
ت صور نيبد، دياستفاده گرد )ني(نظر متخصص ييمحتوا

 ينظرخواه نهيزم نيدر ا نينفر از متخصص 10كه از 
كه پس از مطالعه  ديصورت گرفت و از آنان درخواست گرد

خود را به  يهاشنهاديو پ ياصالح يهاهدگايابزار د قيدق
 يدر برخ يپس از انجام اصالحات. نديارائه نما يصورت كتب

  . قرار گرفت تأييدآن مورد  ييروا، تسؤاالاز 
اده استف آلفاي كرانباخ بيپرسش نامه از ضر ييايپا يبرا
 10 ارياختساخته در پرسشنامه محقق اين كار يبرا. شد

ت قرار گرف برنامه ريدرگ مطلع و ينفر از كاركنان بهداشت
 يآلفا بيضر، پرسشنامه آوريجمعو  ليو پس از تكم

 يحاك كه دست آمده ب 81/0آنكرونباخ پرسشنامه مذكور 
  . است ت پرسشنامهسؤاالاز انسجام مناسب 
بخش اول ، است بخش دو يشده دارا يپرسشنامه طراح
، شامل: سن برنامه ريكاركنان درگ كياطالعات دموگراف

مدت سابقه و ، التيتحص زانيم، هلأت تيوضع، جنس
دوم پرسشنامه  بخش. است اشتغال يكنون تيوضع
 نهيزم يابيارزش، طهيح4در تميآ 46 يشده دارا يطراح

 نديفرآ يابيارزش، )تميآ12( داددرون يابيارزش، )تميآ8(
پاسخ به . است )تميآ10( دادبرون يابي) و ارزشتميآ16(

انجام  كرتيل نهيگز 5 سنجنگرش اسيت براساس مقسؤاال
 1 زايامت بيرتت به تسؤاال ليو تحل هيو جهت تجز شوديم

ت سؤاالبه  يازدهيامت. گرفتآن تعلق  يهابه پاسخ 5تا 
 نيبد .)14(بازرگان و همكاران عمل شد فيبراساس ط

 ازيامت، مربوط به هر سؤال نيانگيصورت كه با محاسبه م
 نيانگيمحاسبه م يبرا. شودمي از سؤال مشخص كيهر 
 دايز اريسب( هاهنيهر كدام از گز يابتدا ارزش عدد، التاسؤ

 يتمامدر ، )1كم  اريبس- 2كم - 3 يتاحد- 4 اديز- 5
د ش ميجمع زده شد و سپس بر تعداد سؤاالت تقس هاهنمون
مل ع گونه نيهر سؤال ا يبرا تيمطلوب فيط نييتع يو برا
باشد  1-33/2 در محدوده طهيح هر ازيچنانچه امت. شد
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مه يشاخص ن 34/2-66/3در محدوده ، شاخص نامطلوب
 شاخص مطلوب محاسبه 67/3-5مطلوب و در محدوده 

   .شودمي
 و تيپرسشنامه قسمت زمينه شامل بررسي مأمور اين در

 نيتدو يانطباق اهداف برنامه با استانداردها، اهداف برنامه
شامل  داددرونقسمت ، است رانيفراگ يازهايشده و ن
، منابع از جمله بودجه و زمان ريو سا يشزآمو يراهبردها

 يفضا مشكالت و ييشناسا، يانسان يرويآموزش ن
 صيقسمت فرآيند شامل تشخ، است جرااحال  در يآموزش

 يهافعاليتانجام  انيدر جر ييمشكالت اجرا ينيبشيپ اي
 ابتيد يبرنامه آموزش خودمراقبت ياجرا در يآموزش
در نظر گرفته شده  آثار و نتايج، دادبرونو در قسمت  است

 بر يخود مراقبت آموزش تأثيرو يا نشده از برنامه شامل 
  . بررسي و ارزشيابي قرارگرفت دو جامعه مور ماريب

از  كيمراجعه به هر قيتوسط پژوهشگر از طر هاهداد
ومراكز جامع  يبهداشت يهاهگايپا، بهداشت يهاهخان

پس از كسب اجازه  انجام كار يبرا. شد آوريجمعسالمت 
با مراجعه به ، بهداشت شهرستان مباركه مركز رييساز 
 ليتحو يبهداشتپرسشنامه به كاركنان ، پژوهش طيمح

مكرر انجام  يو تلفن يحضور يهايريگيضمن پ. داده شد
 كيظرف مدت  هاهپرسشنام هيشده توسط پژوهشگر كل

 رضايت هاهقبل از تكميل پرسشنام. ماه بعد عودت داده شد
  . كنندگان اخذ شدآگاهانه از شركت

پرسشنامه در حاصل از  يهاهداد ليو تحل هيتجز تينها در
 فزاربا استفاده از نرم يو استنباط يفيدو سطح توص

(IBM corporation,Armonk,NY,USA)SPSS-22 
، يفراوان عياز جداول توز يفيدر سطح توص. انجام شد

 يهاآن در بخش سهيو مقا نيانگيم يشاخص مركز
 انسيو وار اريانحراف مع يپراكندگ يهاشاخصمختلف و 

 نيگانيم سهيمقا يبرا يدر بخش آمار استنباط. شد تفادهاس

مورد انتظار  نيانگيبا م هاهطياز ح كي هر به دست آمده در
، رسونيپ يهمبستگ بيضر، مستقل ياز جامعه از آزمون ت

) استفاده ANOVA( طرفهيك انسيوار زيآزمون آنال
در  05/0از  تركم يسطح معنادار هاليلتح هيو در كل ديگرد

  . نظر گرفته شد
  

  نتايج
در برنامه  رينفراز افراد درگ 81حاضردر مطالعه 

ورود به مطالعه را داشتند  طيكه شرا ابتيد يخودمراقبت
 در ريهمه افراد درگ نيب هاهپرسشنام. شركت نمودند

 هاهامپرسشن كنندهافراد شركت هيو كل ديگرد عيتوز برنامه
د صد درص هاهبازگشت پرسشنام زانينمودند و م ليرا تكم
  . بود
پژوهش شامل دو دسته اطالعات  نيحاصل از ا يهاهافتي

 و هيمربوط به تجز يهاهافتي شركت كنندگان و كيدموگراف
بر اساس  يابيارزش يهاهطياز ح كيهر يو بررس ليتحل

 و در دادبرونفرايند و ، داددرون، الگوي سيپ شامل زمينه
  . كلي اجزاي الگوي فوق استبندي نهايت بررسي و جمع

) %2/27مرد ( نفر 22كياطالعات دموگراف ليتحل و هيتجز در
درصد از  نيتربيش نيهمچن ند.) زن بود%8/72نفر ( 59 و
سطح  يدارا، درصد) 7/82هل (أمت، شركت كنندگان نيا

اشتغال  تيدرصد) و از نظر وضع 37( پلميد التيتحص
  . بودنددرصد)  6/66( ياشتغال رسم يكاركنان دارا

پژوهش در  كنندهسن افراد شركت نيانگيم نيا بر عالوه
  . بود 22/15±09/9سابقه كار آنها  نيانگمي و 54/8±93/37
، لمستق يحاصل از آزمون ت جهينشان داد براساس نت هاهافتي
در زنان با  تيبرحسب جنس داددرون يابيارزش نيانگيم
از مردان با  شيب معناداري به طور 92/3±38/0 نيانگيم
  .)1(جدول )>05/0p(است بوده 74/3±21/0 نيانگيم

  
  تيحسب جنس ري دادونو بر نديفراداد، وندر، نهيزم يها طهيدر ح يابينمره ارزش اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :1جدول 

  دادونبر فرآيند دادوندر زمينه متغير
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اتيخصوص
 كيدموگراف

و  ميانگين

 انحراف معيار
T P  

و ميانگين

 انحراف معيار
T P 

و ميانگين

 انحراف معيار
T P 

و  ميانگين

 انحراف معيار
T p 

 30/0  02/1 4/42±52/0 مرد جنسيت
21/0±74/3 07/2-  04/0 

29/0±24/4 23/0-  81/0 
 42/4±41/0 15/4±35/0 92/3±38/0 30/4±45/0 زن 81/0  -23/0 39/0±40/4

  
 پيس يالگو ياطالعات اجزا ليوتحل هيدر تجز نيهمچن

نشان داد  جينتا طرفهيك انسيوار زيحاصل از آزمون آنال
سطوح  نيدر ب نهيزم هطيدر ح يابيارزش نيانگيم، كه

داشته  گريكديبا  ياختالف معنادار يليمختلف تحص
اين اختالف ولي در حيطه برون داد .  )>05/0p(است

  .)2(جدول)<05/0p(معنادار نبوده است
نشان داد كه،  جينتا ANOVAحاصل از آزمون  يهاافتهي
اشتغال  تيلحاظ وضع از نديفرآ طهيح يابيارزش نيانگيم

  .)2(جدول)>05/0pاست( داشته گريكدي با ياختالف معنادار

  
و  التيبرحسب سطح تحص دادونو بر نديفراداد، وندر، نهيزم يها طهيدر ح يابينمره ارزش اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :2جدول 

  وضعيت اشتغال كاركنان
  دادونبر فرآيند دادوندر زمينه متغير

و  ميانگين كيدموگراف اتيخصوص
 انحراف معيار

F P و  ميانگين
 انحراف معيار

F P و  ميانگين
 انحراف معيار

F P و  ميانگين
 انحراف معيار

F p 

سطح
  تحصيالت

 07/0  75/2 54/4±38/0 38/0  96/0 22/4±35/0 87/0 13/0 86/3±38/0 003/0 27/6 36/4±50/0 ديپلم
 31/4±42/0 10/4±33/0 89/3±40/0 10/4±45/0 ديپلم فوق
 35/4±38/0 18/4±31/0 84/3±26/0 54/4±35/0 روباالت ليسانس

وضعيت 
اشتغال 
  كاركنان

 0/41  88/0 45/4±41/0 05/0  10/3 21/4±35/0 32/0  12/1 89/3±35/0 12/0  10/2 36/4±48/0 رسمي
  31/4±39/0 14/4±23/0 87/3±36/0 35/4±42/0 قراردادي
  37/4±38/0 89/3±38/0 67/3±38/0 98/3±40/0 پيماني

  
ه نمر اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا يبررس به 3جدول 
، داددرون، نهيزم يهاهطيح در هاشاخصكل  يابيارزش
 ابتيد يبرنامه آموزش خودمراقبت دادبرونو  نديفرآ

از آن بود  يحاك جيتوسط شركت كنندگان پرداخت كه نتا
 نهيزم طهيدر ح يابيارزش يهاهنمر نيانگيكه م

 طهحي در، 47/3±35/0 داددرون طهيدر ح، 47/0±32/4
 بوده 41/4±40/0 دادبرون طهحي در و 17/4±34/0 نديفرآ

 هطيمربوط به ح ازيامت نيتركم، جدول نيطابق با ام. است

 دادبرون طهيمربوط به ح ازيامت نيتربيشو  داددرون
نشان داد كه بين  هاهمستقل نمون يآزمون ت. است برنامه
ند فرآي، ي زمينههاهبه دست آمده در هر يك از حيط ينميانگ

و ميانگين مورد انتظار جامعه در كليه ابعاد  دادبرونو 
به دست  نيانگيم. )<05/0pتفاوت معنادار وجود نداشت (

به طور معنادار باالتراز حد  داددرون طهيآمده در ح
  .)>05/0pبود( اختالف معنادار نيمتوسط بود و ا

  
  )دادونو بر نديفرآداد، وندر، نهيزم( ميانگين و انحراف معيار نمره ارزشيابي در هر كدام از حيطه هاي مدل سيپ سهيمقا :3جدول

 T p  *محدوده حيطه انحراف معيار±ميانگين  حيطه

  30/0  02/1 12/4 32/4±47/0  زمينه
  04/0  -07/2 26/3 47/3±35/0  دادوندر

  29/0  06/1 15/4 17/4±34/0  فرآيند
  81/0  -23/0 40/4 41/4±40/0  دادونبر
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  بحث
 ابتيد يمطالعه درصدد ارزشيابي برنامه خودمراقبتاين 

شهرستان مباركه در  در )CIPPبر اساس الگوي سيپ (
  شايان ذكر است كه در مطالعه حاضر . بود1397سال 

  
  به صورت جداگانه مورد بررسي  كنندهشركت نظر افراد

چرا كه ارزشيابي بر اساس نظر كليه ، و تحليل قرارنگرفت
  . مطالعه انجام شد رد افراد درگير

، نهيزم يهاهطيدر كل ح يابينمره ارزش نيانگيم يبررس
 ،نشان داد يخودمراقبت برنامه دادبرونو  نديفرآداد، درون

 دادبرون و نديفرآ، نهيابعاد زم وضعيت ارزشيابي در
 ،عالوهه ب. مطلوب بوده است مهين داددرونطه يمطلوب و ح

مقدار و در بعد  نيتربيش دادبروننمره كسب شده در بعد 
  .مقدار را به خود اختصاص داده است نيتركم داددرون

و همكاران با هدف  يپژوهش همت جيراستا نتا نيهم در
ي هامراقبتارزشيابي دوره كارشناسي ارشد پرستاري 

در دانشگاه علوم  cippويژه نوزادان براساس الگوي 
پزشكي اصفهان نشان داد كه وضعيت ارزشيابي در ابعاد 

 نامطلوب داددرون طهيح مطلوب و دادبرونو  نديفرآ، نهيزم
  .)15(بود

محمدي و همكاران با هدف نتايج پژوهش علي نيهمچن
نشان داد  cippارزيابي دانشكده پزشكي بر اساس الگوي 

اد دداد و فرآيند كامالً مطلوب و برونكه، ابعاد زمينه، درون
دانشكده نسبتاً مطلوب بود. نتايج نشان داد كه به طور كلي 

پزشكي بين  كدهداد دانشدر ابعاد زمينه، فرآيند و برون
ديدگاه دانشجويان و اساتيد تفاوت معناداري وجود داشت. 

داد، فرآيند و ابعاد درون دانشجويان بعد زمينه و اساتيد
تر ارزيابي كردند. اساتيد در داد دانشكده را مطلوببرون

تري نسبت به ها به جز بعد زمينه ديدگاه مثبتهمه زمينه
  . )16(دانشجويان داشتند

  
 نينگايم نيبه دست آمده مشخص شد كه ب جيبا توجه به نتا

دو  در، يابيدر ارزش داددرون طهيدر ح يابينمره ارزش
، وجود داشته است يگروه زنان و مردان اختالف معنادار

از مردان بوده  تربيشنمره در زنان  نيانگيكه م يبه طور
  . است
روه گ يابيارزش نيانگينشان داد كه م يمطالعه جبار جينتا

بوده و  تربيش، داددرون، نهيزم طهيمردان از زنان در ح
 ريمطالعه مغا نيا جينتا. )17(داشته است ياختالف معنادار

 ديرا شا رتيمغا نيعلت ا. مطالعه حاضر است جهيبا نت
 اتدر مطالع يابيبتوان تفاوت در نوع برنامه مورد ارزش

، يدر مطالعه جبار يابيچرا كه برنامه مورد ارزش. دانست
 يحال بوده در ياجرا شده در مراكز آموزش يبرنامه درس

 يابيارزش، كه برنامه مورد مطالعه در پژوهش حاضر
  . بوده است ابتيد يخودمراقبت

در  يابينمره ارزش نيانگيم سهيمقا جينتا نيهمچن
برنامه  دادبرونو  نديفرآ، داددرون، نهيزم يهاهطيح

در  كنندهافراد شركت نيدر ب يآموزش خودمراقبت
 نينشان داد كه ب، التيبر حسب سطح تحص، يابيارزش

 دادبرونو  نهيزم يهاهطيدر ح يابينمره ارزش نيا نيانگيم
 كه يبه طور. بوده است معنادار التيتحص حبر حسب سط
 يابيمقدار نمره ارزش نيتربيش سانسيل التيسطح تحص

 نيهم بر. را به خود اختصاص داده است طهيح نيدر ا
نمره  نينشان داد كه ب يمطالعه جبار جياساس نتا

 التيبر حسب سطح تحص نهيزم تيمطلوب زانيم يابيارزش
كه سطح  ياختالف معنادار وجود داشته است به طور

 نير اد يابيمقدار نمره ارزش نيتربيش سانسيل التيتحص
توان مي نيبنابرا. )17(را به خود اختصاص داده است طهيح

 يهاشامل كوشش، نهيزم يابياز آنجا كه ارزش، گفت
است كه در  ييازهايمسائل و ن نييجهت تع انهيگراليتحل
 يابيشاز ارز طهيح نيا، دهدمي رخ يآموزش تيموقع كي

  . داشته است ارتباط معنادار التيسطح تحص زانيبا م
 ،نهيزم يهاهطيدر ح يابينمره ارزش نيانگيم يدر بررس

 در ابتيد يبرنامه خودمراقبت دادبرونو  نديفرآ، داددرون
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 تيبر حسب وضع، يابيدر ارزش كنندهافراد شركت نيب
ر د يابينمره ارزش نيانگيم نياشتغال مشخص شد كه ب

وجود  ياشتغال اختالف معنادار تيو وضع نديفرآ طهيح
 هافعاليت ياجرا نديفرآ يابيآنجا كه ارزش است و از تهداش

تواند تحت مي برنامه است و قضاوت هر فرد انيدر جر
نوع  نيبنابرا، رديهر فرد قرار گ يتجربه شخص تأثير

  .برنامه معنادار بوده است ياجرا اشتغال افراد در
 يابيارز در، مطالعه نيا به دست آمده در جيبا توجه به نتا

ها و فرصت، و مسائل موجود ازهايبه سنجش ن نهيزم
 يابينوع ارزش نيا قياز طر. پردازديامكانات بالاستفاده م

شده  نيياز قبل تع يهاهدف تيدر مورد مطلوب توانيم
 يآموزش يهاهدف نيبه تدو نيهمچن، قضاوت كرد

نمره مطلوب را  نهيدر مطالعه حاضر بعد زم. )18(تپرداخ
 پژوهش نيدر ا، گفت توانيم نيبنابرا. كسب نموده است

عناصر مربوط در  نييتع يبرا انهيگراليتحل يهاكوشش
 ،مشكالت ييكوشش در جهت شناسا زيو ن يآموزش طيمح
 تيموقع ايبافت  كيموجود در  يهاو فرصت ازهاين

، به نظارت نديفرآ يابيدر ارز. انجام شده است يآموزش
برنامه پرداخته  يهافعاليتو سنجش  يمستندساز

به منظور  يابينوع ارز نيا، گريبه عبارت د. شوديم
 ياجرا انيدر جر ييمشكالت اجرا ينيبشيپ اي صيتشخ

 نيا يياجرا نديفرآ تيمطلوب زانيو م يآموزش يهافعاليت
نمره  نديدر مطالعه حاضر بعد فرآ. )16(است هافعاليت

 نيدر ا، گفت توانيم نيبنابرا. مطلوب را كسب نموده است
 يهافعاليتانجام  انيدر جر ييپژوهش مشكالت اجرا

 يابيهدف ارز. شده است ينيبشيپ اي صيتشخ يآموزش
و قضاوت در خصوص  ريتفس يريگاندازه، دادبرون

در گرفته  جيبرنامه و شامل آثار و نتا كي يهادستاورد
  . )18(است برنامه نشده از ايشده 
برنامه نشان داد كه از نظر كاركنان  دادبرون يابيارزش

برنامه آموزش  ياجرا، برنامه نيا ريدرگ يبهداشت
 رانماينگرش و عملكرد ب، يآگاه شيباعث افزا يخودمراقبت

 يناش ياقتصاد يهاهنيدر كاهش هز نيشده است و همچن

 طول عمر، يزندگ تيفيك شيعوارض آن و افزا و يمارياز ب
ع دو نو يابتيد يماريافراد مبتال به ب يروش زندگ صالحو ا

 نندهكافراد شركت، گفت توانيم نيبنابرا. بوده است مؤثر
 يبرنامه (الگو نيباورند كه ا نيپژوهش بر ا نيدر ا

را  ابتيمبتال به د مارانيب يازهاي) نcipp يآموزش
، برنامه يابيهدف از ارزش. )18برآورده ساخته است(

برنامه به  يفراهم آوردن اطالعات مربوط به اثربخش
 ياهمراقبت تيفيو ك ييو كارآ جينتا يسازنهيمنظور به

توان ساختار مي يابياست و به كمك ارزش يبهداشت
كرد  ليو تحل هيرا تجز هاهبرنام يدهسازمانو  هافعاليت
 يوبه س هاهبرنام يشرويپ قيبه منظور كنترل دق نيهمچن

درك مقرون به صرفه  يشده و برا نييتع شياهداف از پ
 در دست اجرا انجام يهاهارزش برنام نييتع ايبودن و 

 برنامه كي جينتا توانيم يابيارزش قياز طر. )19(رديگمي
گر ا، گريبه عبارت د. كنترل نمود يفيز نظر كرا ا يآموزش
توان نقاط ضعف نمي نشود يابيارز يآموزش يهاهبرنام
احتمال وجود دارد كه  نيكرد و ا ييآن را شناسا بيو معا

  .)20(ميده صيرا اثربخش تشخ يهر برنامه آموزش
حاضر نشان داد كه وضعيت ارزشيابي در  جينتا نيهمچن

 داددرون يابيارز. مطلوب بوده است مهين داددرونحيطه 
، موجود يهاتيبه منظور مشخص كردن و سنجش قابل

 يهاروش، ممكن جهت تحقق اهداف يهاهراهبرد برنام
، راهبردها (از جمله بودجه و زمان) ياجرا يمورد نظر برا

 يفضا، يمشكالت آموزش ييشناسا، يسانان يروين
در مطالعه حاضر . )2(شوديانجام م درحال اجرا يآموزش

 نيبنابرا. نمره را داشته است نيتركم داددرونبعد  نيا
 نيدر ا كنندهشركتمطابق با نظر كاركنان ، گفت توانيم

 نهيمعا، مناسب جهت مشاوره يكيزيف طيمح، پژوهش
برنامه  يدر اجرا يبدن تيآموزش فعال يو اجرا مارانيب

  . فراهم نشده است مارانيب يخودمراقبت
 راستا نتايج مطالعه فاتارايوتاوات نيدر هم

)Phattharayuttawatبا هدف ارزشيابي ، ) و همكاران
برنامه درسي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني با 
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، نشان داد كه در ارزيابي بعد زمينه cippاستفاده از مدل 
و با  انداهداف برنامه درسي به طور شفافي بيان شده

همچنين ساختار برنامه . مطابقت دارند ينيازهاي اجتماع
 داددروندر ارزيابي . درسي به خوبي طراحي شده است

جهت يادگيري و تدريس  ينتايج نشان داد كه منابع آموزش
همچنين در . اما كامالً مناسب نيستند، در دسترس هستند

 التحصيالن بهنتايج نشان داد كه فارغ دادبرونارزشيابي 
و تخصصي مطابق با آنچه در  يهاي عمومشايستگي

در مطالعه . )21اند(دست يافته، اهداف برنامه ذكر شده است
از مطلوبيت برخوردار نبود و  داددرونحاضر نيز حيطه 

به . در مواردي از قبيل امكانات و تجهيزات ضعف داشت
يي كه منجر هاشاخصرسد با تالش براي اصالح يم نظر

وضعيت كلي ، انددهبه وضعيت نامطلوب اين حيطه ش
  . برنامه بهبود خواهد يافت

در پژوهشي كه توسط اخالقي و همكاران با هدف  نيهمچن 
ارزشيابي دوره كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي 

، نتايج نشان داد كه، انجام شد cippبا استفاده از الگوي 
باالترين سطح مطلوبيت كل مربوط به عامل اعضاي 

(قسمت منابع انساني) و  داددروندر حوزه  علميهيأت
كل مربوط به عامل بودجه در حوزه  مطلوبيتين سطح تركم

اما در كل در حوزه ، قسمت منابع مالي) بود( داددرون
مطلوبيت نسبي به دست آمد و در قسمت عوامل  داددرون
  . )22نتايج مطلوبيت نسبي را نشان داد(، هماي زمينه

برنامه  يابيمطالعه خدابنده و همكاران در ارزش جينتا
 cipp يكرمان بر اساس الگو يدانشكده پزشك يآموزش

، پژوهش نيكنندگان در اشركت دگاهيكه ازد نشان داد
در دانشكده  نديو فرآ داددرون، نهيابعاد زم تيوضع
 دادبرونبعد  تيكرمان كامالً مطلوب و وضع يپزشك

  . )23ده است (بو بدانشكده نسبتاً مطلو
 يابيارزش«تحت عنوان اي مكارم و همكاران در مطالعه

 يآموزش در بخش سالمت دهان و دندانپزشك تيوضع
» cipp يمشهد به كمك الگو يدانشكده دندانپزشك ياجتماع

، هنيزم طهيح انيكه از نظر دانشجو دنديرس جهينت نيبه ا

سالمت دهان و  يبرنامه آموزش نديو فرآ داددرون
داد برون طهينسبتاً مطلوب بود و ح ياجتماع يدندانپزشك

 نهيزم طهيح ديكه از نظر اسات يدر حال. نامطلوب بوده است
 يسالمت دهان و دندانپزشك يبرنامه آموزش دادبرونو 

داد نسبتاً و درون نديفرآ طهيمطلوب بود و ح ياجتماع
 جهيبا نت ريمطالعه مغا نيا جينتا. )24مطلوب بوده است(

بتوان تفاوت  ديرا شا رتيمغا نيعلت ا. است اضرمطالعه ح
چرا كه . در مطالعه دانست يابيدر نوع برنامه مورد ارزش

 يابيارزش، در مطالعه مكارم يابيبرنامه مورد ارزش
 يآموزش در بخش سالمت دهان و دندانپزشك تيوضع
كه برنامه  يبوده درحال يدانشكده دندانپزشك ياجتماع

 يخودمراقبت يابيارزش، حاضرمورد مطالعه در پژوهش 
  . بوده است ابتيد

مطلوب بودن وضعيت  مهيدر مطالعه حاضر با وجود ن
 اين كهتوجه به  و با داددرونارزشيابي در حيطه 

 به نظر، يي در امكانات و تجهيزات وجود داردهاضعف
سازماني  -رسد وضعيت مطلوب فرآيندهاي مديريتيمي

  . شده است دادبرونمنجر به وضعيت مطلوب حيطه 
و  )CIPP( پيس يالگو از نقاط قوت اين مطالعه استفاده از

 نيمسؤول، برنامه ريهمچنين استفاده از ديدگاه كاركنان درگ
توان مي و مديران برنامه براي ارائه يك ارزشيابي جامع را

، نام برد؛ البته اين مطالعه در شهرستان مباركه انجام شد
 ،اين دورهتر جامع بيشود براي ارزيامي بنابراين پيشنهاد

 يهاي ديگري كه برنامه خودمراقبتارزشيابي در شهرستان
  . حال اجرا است نيز صورت گيرد در ابتيد

 ابتيد يبرنامه خودمراقبت يابيبا توجه به اين كه ارزش
، براي اولين بار در شهرستان مباركه انجام شده است

در اين  يفيك طبيعي است كه مشكالتي ازلحاظ كمي و
 ،البته اين مشكل با گذر زمان، برنامه وجود داشته باشد

  . برنامه حل خواهد شد نيمكرر ا شينظارت و پا
  

  گيرينتيجه
 يابينمره ارزش نيانگينشان داد م پژوهش حاضر جينتا
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و  نديفرآ، نهيزم يهاهطيح در هر پيس يالگو براساس
. مطلوب بوده است مهين داددرون طهيح مطلوب و دادبرون

رسد مي حاضر به نظر يابيارزش يهاهافتي جيبا توجه به نتا
جامع براي  يچارچوب )CIPP( پيس يابيالگوي ارزش

و  جاديا ابتيد يبرنامه خود مراقبت لكردعم يابيارز
 هايميرا براي اتخاذ تصم ييو قابل اتكا حياطالعات صح

 ياجرا. ان فراهم نموده استاندركاردستراهبردي 
منجر به  2نوع  ابتيد يبرنامه خود مراقبت يابيارزش

و  رانيجهت مد جيمناسب با ارائه نتا يگذاراستيس
 جيبر اساس نتا نيبنابرا. برنامه شده است انگيرتصميم
برنامه به  نيا يابيارزششود كه مي شنهاديپ يابيارزش

 طور مستمر انجام و نقاط قوت و ضعف برنامه مشخص و
، موفق يريزبرنامه كياز آنجا كه الزمه . اصالح گردد

 يريو اهداف برنامه و به كارگ يازهاين يابيارز
 ياجراو  يسماجت بر بازنگر و يكاربرد يهاياستراتژ

اجتناب نكرد و توجه داشت  راتيياز تغ ديبا، برنامه است
در  تيفيتواند منجر به تحول كمي زيكوچك ن راتييكه تغ

   .ارائه خدمات شود
  

  قدرداني
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Evaluation of Self-care Diabet Program in Health System based on 
CIPP Evaluation Model 

 
Arash Najimi1, Farzaneh Shafiee2, Fariba hghani3 

Abstract 
Introduction: It is possible to formulate and execute programs, to achieve ideals and goal using evaluation. 
In reality, evaluation of a self-care education program can determine the degree of adaptation of the program 
and identify effective factors in improving the program. The aim of this study was to investigate the evaluation 
of the self-cared educational program of diabetes type II based on the CIPP(Context,Input, Process,Product) 
evaluation model in the city of Mobarakeh in 2018.  
Methods: This study is descriptive and program evaluation based on the CIPP evaluation model. Information 
was collected in a cross-sectional fashion. Eighty one males and females participated in this study by the 
census method included the head of health center in the city, an expert in controlling diseases, an expert in 
charge of non-capture diseases of the city, health care observers in centers and health bases. In order to collect 
information, CIPP evaluation information questionnaires developed by the researchers. The gathered data 
were analyzed both descriptively and inferentially using chi squre tests, independent t-tests and ANOVA tests. 
Data was finally analyzed by SPSS version 22 
Results: The results of this study based on CIPP evaluation model showed that the average of evaluation 
scores were like these: In the domains of Context (4/32±0/47), Input (3/87±0/35) were significantly lower than 
the average, process (4/17±0/34), and though the mean score of input (4/41±0/40) was higher (p<0/05). The 
results revealed that the Mean Score based on CIPP evaluation model in three domains including context, 
process and output is desirable and input is semi-desirable. 
Conclusion: Based on the evaluation results, it is recommended to evaluate the program regularly and identify 
the strengths and weaknesses of the program  
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